
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  026: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  026-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:41(  ؟.كالبنطال الضيقة بالم�بس الص�ة حكم ما - 1

 ھل و ؟) . الرجيم الشيطان من با< أعوذ بعد هللا قال(  القائل قول يصح وھل ؟. با8ية ا7ستشھاد عند ا4ستعاذة تشرع ھل - 2

  ) 00:01:04(  ؟. يفعلون 4 ما يقولون ممن يكون المنكر عن وينھى بالمعروف يأمر حين اللحية حليق

 بيع حكم على الك�م مع ؟.ونحوھا تجارية معاملة في رقمه من استفاده وإنما فيه مال وضع بدون البنك في حساب فتح حكم ما - 3
  ) 00:07:54. (  التقسيط

  ) 00:42:45(  ؟ الص�ة في التخصر حكم ما - 4

  ) 00:45:46(  ؟ شيء عاتقه على وليس الرجل ص�ة حكم ما - 5

  ) 00:46:48(  ؟ صحيح الكنيسة في نصرانية من المسلم زواج ھل - 6

  ) 00:50:21(  ؟. المتھاجرين أقاربه قلوب ولتأليف للتعزية المأتم إلى الذھاب حكم ما - 7

  ) 00:51:52(  ؟ التقسيط بيع حكم ما - 8

 ) 00:53:09. (  المجلس في الساقي يمين تحديد يتم كيف الشيخ بيان - 9

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  أم فقط يؤمثون ? هذا الشراب احملل :السائل 

  حيرم العمل :الشيخ 

  حيرم هذا العمل  :السائل 

  .أين عم   :الشيخ 

   ...الصالة يف املالبس الضيقة الصالة يف البنطال وقميص بدون  :السائل 

  .ال جتوز فهي إما مكروه أو حمرمة  :الشيخ 

الذي يأمر الناس باملعروف وينهى عن املنكر وهو حليق وهو رجل طيب األخالق ولكنه حليق ويعرف  :السائل 

كبر مقتا عند اهللا أن (( : أن حلق اللحية فسوق هل يقع يف قوله تعاىل بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 



  ))علون تقولوا ما ال تف

  ما قال اهللا بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  :الشيخ 

  أنا أقول بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قوله تعاىل بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  :السائل 

  أنت تقول قال اهللا بعد أعوذ باهللا من الشيطان. نعم ما قال  :الشيخ 

  عوذ باهللا من الشيطان الرجيمإذا قلنا قوله تعاىل أ  :السائل 

  ما قال  :الشيخ 

  إذا ماذا نقول  :السائل 

  قل قال تعاىل كذا وكذا  :الشيخ 

  أو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم كذا كذا  : احلليب 

  .نعم  . ال  :الشيخ 

  ضروري يتعوذ ؟ :السائل 

  .  ...ال ، :الشيخ 

  ذف أم عدمه ؟مني قال يف حذف ؟ األصل يف الكالم احل :الشيخ 

  االصل عدمه  :السائل 

  ايش اللي بدخلك 

  لكن إذا جاء ذا الشكل البد من تقدمي 

  من من؟ :الشيخ 

  من القارئ  :السائل 

  ليش هو مشرع وكالمه األوىل يؤول أو يصحح  . ال  :الشيخ 

  يصحح أوىل لكن إذا جاء هيك كمان يؤول حىت ما يطلع بشيء خطأ :السائل 

حنن نؤول كالم الرجل بتخليصه من اإلمث أما إذا كان األمر ال يدور حول ختليصه من اإلمث  أخطأت :الشيخ 

فيصحح فورا  لسه ما خلص  أنت صار لك املدة كلها ما مسعنا صوتك باملرة حىت خيل إيل أن حليتك صابغها 

  مالك اشقر وإذا بك اشقر كل هذا الصرب وما عاد تصرب حىت خيلص السؤال هذا هه

أخذ مرحى يف صربك وأناتك ؛ ال االستعادة جيب أن تعلموا امنا تشرع بني يدي التالوة ؛ أما االستعاذة  خليك 

بني يدي االستشهاد باآلية فبدعة ـ خالف السنة ـ الحظوا إذا قرأمت األحاديث ليستدل فيها الرسول بآية ال 



  جتدونه يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  

  حلاجة يف خطبة ا :السائل 

  نعم :الشيخ 

  خطبة احلاجة :السائل 

  صح القصد لكن التعبري أشد خطأ قال اهللا بعد أعوذ باهللا ظرفيه هذه خطأ  :الشيخ 

  السيوطي له رسالة يف احلاوي يف هذه املسألة بالذات : احلليب 

  طبعا :الشيخ 

الشيخ بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  يعين أن قوله بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم أو يقول اهللا : احلليب 

  نعم ما قال اهللا ؛ ماذا قال اهللا ؛ قل :

يعين هل يقع هو حتت هذه اآلية يعين هل  ))كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون (( : اآلية :السائل 

فظ على الصالة خلوق هو رجل طيب حما ))كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون (( تصفهم هذه اآلية 

  لكنه حالق اللحية ويرغب الناس باملعروف والنهي عن املنكر  

  طيب السؤال اللي يوجه إليك اآلن هل تعتقد أنه يقول ما ال يفعل ؟  :الشيخ 

  كال   :السائل 

  فإذا   :الشيخ 

  إال بسبب حلق اللحية :السائل 

يكم بإعفاء اللحية فتتوجه إليه اآلية وتنصب عليه فإذا ليس داخل يف النص لكن لو قال للناس أوص :السائل 

  ...واضح  . صبا وتلبسه لبسا لكن إذا الواحد قال للرجل صلي وهو يصلي فهو ال يقول ما ال يفعل 

  شعر ساقيها هذا من متام تغري خلق اهللا تعاىل ؛ هي اجلماعة بدهم يسلموا عليكم  :الشيخ 

  .  هنا على ما يبدوا نساء قادمات باجتاههم

  .  ال جيوز هذا ال جيوز شيوخ هنا : طالب يقول للنساء 

يتعرض هلذه املسألة فريوي رواية عن اإلمام مالك ما يهمين ثبوا  ))لما تقولون ما ال تفعلون (( آية  :الشيخ 

عليه  من حيث الرواية ألنه اآلثار هذه من الصعب أن اإلنسان يتبعها ويتبع أسانيدها كما يفعل بأحاديث الرسول

ينقل عن اإلمام مالك رمحه اهللا أنه قال . يكفينا منها أا مطابقة للشريعة ومنبه للواحد ومعلم للجاهل . السالم 

  من منا يفعل كل معروف ؟  "ود الشيطان أن يسمع منكم هذه الكلمة أنا ال أمر باملعروف حىت أفعله " 



  .وال أحد   :السائل 

  هذا كالم خطري فعال  :الشيخ 

  مثل الذين يقولون ال أصلي حىت أكون خاشع يف الصالة :سائل ال

ينسب لزين العابدين يف تعليم األطفال الصغار واألوالد الصالة باألحرى جواز اجلمع بني الظهر  :السائل 

والعصر واملغرب والعشاء فهل نفيت ذه املسألة لآلباء الذين حيرصون على أن يرتىب أبنائهم على احملافظة على 

  . الصالة  

   ...أبدا ما يف داعي ملثل هذا إطالقا خليه  :الشيخ 

  .. من أجل أن يداوم عليها بدل من أن يكسل عنها بوقت كل صالة  :السائل 

وما هو كما هو يف . يداوم عليها يؤدي واجبه حنن بدنا نعلمه كيفية الصالة كما هي األصل يف الشرع  :الشيخ 

  العابدين يعين شيعي أحد الشيعة ومني هذا زين. األمر العارض 

   ...أستاذي أنا ما زلت متضايق من املوقف اللي سوانا مع املرأة  :السائل 

  ...انت بتالحظ انه  :الشيخ 

أنا سألتك سؤال من ناحية معامالت الشيكات إذا بتذكرها وأنت قلت يل جيب عليك أن تتقي اهللا : أبو ليلى 

ا طريق جديدة وجنحت فيها ؛ بتم دائما خملي رصيدي يف البنك ؛ أنا حاليا يل اتبعت أن. وما تعامل البنك أبدا 

منه شويه شويه بالطريق إيل رقم لكن رصيد ما خبلي ؛ الشيكات بأخذ من ...رقم يف البنك لسبب أين بدي 

و جبي البنك دفرت الشيكات وكل التجار يعطيهم كل واحد بتارخيه أما أنا بذهب لعنده وبعطيه الثمن وأما ه

لعندي وبيأخذ الثمن بستعمل ورقة الشيك بس هذا ملدة مؤقتة وعرضت عليهم فقرة جديدة أين سوف أعطيكم 

ورقة مين يكون شيك مثال مكتوب عليه أنه بنك القاهرة أو البنك اإلسالمي أنا بطبع طبعا امسي أو اسم احملل 

؛   ...؛ وال ختصم إال منهم إّيل أو مين  على كالشيه خاص وأكتب حتت شاهد وشاهد ؛ طبعا هذا ممكن تتجري

  بالنسبة لرقم حسايب يف البنك. كثري من التجار وافقوا عليها طبعا لثقة ّيف 

  رقم  :الشيخ 

رقم حساب حاليا انا ما خبليه ممكن يكون يف  نصف دينار أو دينار ؛ أحيانا يف بعض التجار يكونوا : أبو ليلى 

ني فأنا بضطر أروح بتاريخ اليوم أو خبلي موظف تبع البنك ألنه أحيانا يتأخر جمريين بشيكام هناك غري معروف

  ]اوصله[ملا جيي يوصل الشيك للبنك حيتاج أربعة أو مخسة أيام فأنا ما ارضى  15/5مثال تاريخ الشيك 

له  اتفقت أنا وموظف البنك أن يتصل يب حينما يصل الشيك لعنده يتصل هو ّيف وأنا باعطيه 15/5بتاريخ  



  .الثمن فورا على أساس أنا ما يكون يل رصيد عندهم ألكسب فيه إمث  

  كأنه يف ثغرة يف كالمك وهي ممكن إزالتها باجلواب عن السؤال  :الشيخ 

  أنت من مىت بدأت لك هذه الفكرة وهذا احلل ؟ من مجعة من مجعتني: اآليت 

  ...: أبو ليلى 

  . عتني خري اجلواب ما قل وما دل مجعة من مج :الشيخ 

  مدة كبرية من أكثر من أربعة أشهر: أبو ليلى 

  كويس من أربع شهور ؛ يف األربع شهور ما لك وال قرش يف البنك ؟  :الشيخ 

  ما خبلي يل فلوس يف البنك أبدا حباول كل احملاولة ما خلي شيء وأكيد ما خبلي: أبو ليلى 

  قرش بتحاول لكن خالل األربع شهور ما دخل للبنك وال :الشيخ 

  أنا قلت لك ملا يدخل لكن طبعا يكون موجود  : أبو ليلى 

اللي مضى قلته يل أنا اآلن قلت لك بصراحة يف بكالمك ثغره وأنا إما بدي ابينها لك أو سدها حىت  :الشيخ 

اآلن أجبين بوضوح األربع شهور اليت مضت ما . يظهر حل العملية تبعك أو ال تزال كما نقول مكانك راوح 

  .ن عملتك وال قرش للبنك دخل م

  ...طبعا دخل وحطيت مصاري مقابل أن أسد : أبو ليلى 

فإذا املوضوع ما احنل وبعبارة أخرى إذا مضى عليك سنة ما دخل يف البنك قرش بتمشي العملية تبعك  :الشيخ 

  مع البنوك ؟ ما أظن  

  بتجمد احلساب: أبو ليلى 

  بتمشي العملية :الشيخ 

  طريقيت هذه بصل إىل الشيء الصحيحبتمشي ب: أبو ليلى 

يا أخي اتركين من الشيء الصحيح كيف متشي عمليتك وأنت ما لك وال قرش يف البنك طيلة سنة  :الشيخ 

والبنك بنك مادي وليس شرعي فلما يرى شخص ما حيول عموله للبنك وال بغذيه أنا اللي بتخيله بطلقوه 

   ...بالثالثة 

  ذا احلكيالبارحة حكى يل ه: أبو ليلى 

  شو رأيك ذا الكالم أنت ؟  :الشيخ  

  .. البارحة اتصل يف األخ : أبو ليلى  



يا أخي أعطي اجلواب اهللا يهديك شو بدي مبارحيات أو مسائيات أو إىل آخره قل يل تتصور معي  :الشيخ  

  أنت أنه بتم ماشي معهم لو سنني ما دخل من مالك قرش للبنك

  طبعا , ال : أبو ليلى 

  .إذا خالص   :يخ الش

  .. لو كان هو ما أدخل ماله يف البنك  :السائل 

  هذه جاءت باألخري بدنا حنن نعاجل اآلن القضية اللي هو فكره أنه ناجح فيها ال تلك قدمية  :الشيخ 

  ال اجلديدة حىت :السائل 

  أي جديدة ؟   :الشيخ 

  .. ظة هذا الشيك نفسه يلي بقول أنا بس بضع بسد الشيك يلي بصل بتلك اللح :السائل 

بس بقول ذلك الشيك ما دخل صندوق البنك متفق مع صاحب له أنه حبتفظ به وما يدخل الصندوق  :الشيخ 

  أليس كذلك ؟  

  ال ؛ كلها بتدخل يف احلسابات : أبو ليلى 

  لكان صديقك هذا شو هو  :الشيخ 

  .. ال : أبو ليلى 

  طولوا بالكم شويه :الشيخ 

  واال عف: أبو ليلى 

صديقك هذا شو . ال تستعجل وبدك حتكي شو اللي بنفسك فكر تفهم شو اللي بنفسي جتاوبين  :الشيخ 

  .أنا فهمت أنك استفدت منه أنه حفظ املال ما أدخله يف البنك . استفدت منه أنت 

ه لعدم وجود أي نعم هلم بالعادة بصل الشيك للبنك وما يف رصيد فورا يرجعوه للتاجر طبعا يكتب علي: أبو ليلى 

  . هذا الشخص يتصل علّي تليفون ويقول يل أرسل يل فلوس حىت أنا أسدد الشيك , رصيد 

  طبعا  , ال : إذا يف هذه احلالة ما دخل شيء للبنك أبو ليلى  :الشيخ 

 هذه احلرارة الشقرة خلينا خنلص منها يعين بالصورة هذه ما دخل البنك شيء  أبو! حلظة شوية يا أخي  :الشيخ 

  طبعا هو فش : ليلى

  لك يا حبييب قول يل دخل أو ما دخل شو دخل وال ما دخل ؟ :الشيخ 

  أنا حبكي عن موظف البنك ...هذا بصدف : أبو ليلى 



  شو  سؤايل طول بالك سؤايل شو هو ؟  :الشيخ 

  أنا حبكي عن موظف البنك : أبو ليلى 

  شوفوا هو شو حبكي :الشيخ 

  شو سؤالك هو  :السائل 

  إذا دخل يف البنك أو ما دخل يف البنك  : يلى أبو ل

  سؤايل هل دخل مال البنك أم ما دخل جاوب عن هذا السؤال  :الشيخ 

  أعطينا الفلوس ملوظف البنك يعين دخل : أبو ليلى 

  وين دخل ما دخل   :الشيخ 

  دخل عند املوظف : أبو ليلى 

  .وه من رقم حسايب  دخله موظف البنك يف رصيدي ويف حسايب مث خرج: أبو ليلى 

  اشرحه لك  :السائل 

  ال ال أريد أن تشرحه أنا أريد أن أفهم شو اللي دخل البنك  ؟  :الشيخ 

املئة دينار اللي اعطيتهم ملوظف البنك على أساس وصل الشيك للبنك فطال الكرت تبعي فوجد : أبو ليلى 

يمة الشيك النازل ؛ طبعا دخل املبلغ الرصيد الرصيد صفر أو نصف دينار قال أرسل مائة دينار من أجل أسدد ق

  يف الكرت تبعي وخرجه من الكرت تبعي 

  يعين ما دخل اخلزنة :السائل 

  نعم ما دخل يف اخلزنه : أبو ليلى 

  أنا هذا الذي كنت أريده :الشيخ 

  ال خطأ هذا  :السائل 

  ...بني اخلطأ تبعه .. ها اآلن بعلمك  :الشيخ 

أخذه املوظف إما ينقده لصاحب الشيك أو يضعه يف حساب صاحب الشيك ان وضعه  هذا املال يلي :السائل 

  يف حساب صاحب الشيك رايح يكون مساعدة صاحب الشيك على املنكر

  ال :الشيخ 

  ..كيف ال يريد أن يستعمل ماله   :السائل 

  طولوا بالكم كيف ساعده   :الشيخ 



فهذا املوظف للبنك سوف يسجل . صيد يف البنك صح هذا الرجل صاحبه اللي اعطاه الشيك له ر  :السائل 

  املئة دينار اللي دفعهم هذا يف رصيد ذاك الرجل 

  هذا حقه : أبو ليلى 

حىت حقه لكن استعمله يف البنك هذا الرجل هذا سجله يف البنك يعين ساعده على إعطاء الشيك   :السائل 

  ؟ إذا على هذه الطريقة انت ترى احلوالة ممنوعة  :الشيخ 

  احلوالة :السائل 

  أي نعم حوالة :الشيخ 

  وبتقول احلوالة ال مش ممنوعة  :السائل 

  شو الفرق بني هذه وهذه وهل مستعد تبني يل الفرق :الشيخ 

  نعم :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  الفرق بني احلوالة أنه احلواله أنت تقبضها فورا ال تسجل احلواله يف رصيد الرجل :السائل 

  فورا ؟وين  :الشيخ 

  ال هنا تسجل يف الرصيد  :السائل 

  وين فورا يا حبييب ابين يف احلجاز ببعث يل مائة دينار وبني وين جاءوا بتلكس لعندي ؟ :الشيخ 

  ... :السائل 

  طول بالك هذه املائة دينار وين دخلوا ؟ :الشيخ 

  يف البنك :السائل 

  ك حىت وصلين ؟طيب إذا طول بالك كم عاش املئة دينار يف البن :الشيخ 

  أسبوع زمان :السائل 

  وهنا كم عاش حىت وصل لصاحبه ؟ :الشيخ 

  حلظه  :السائل 

  ال حسب بيانه حنن اآلن بدنا نلتزم كالمه على حسب بيانه كم بقي يف البنك ؟. ال  :الشيخ 

  يوم واحد 

  كيف يوم واحد شهور    :السائل 



  ة  مخس دقائق ، ربع ساعة ، حىت تنتهي املعامل: طالب 

حسب بيانه ال تعيش أنت على فكرك السابق بالنسبة للبنوك تلك قضية معروفة لكن هو اآلن عم  :الشيخ 

يصور صوره أقرب ما تكون للحل ؛ لكن حنن مثل ما قلنا تلك الساعة أين أنا شعرت يف معاملته ثغره شايف ؛ 

دى البنك ؛ لكن هو بالنقطة اللي الثغرة هي أنه البد أن يودع شيء يف البنك حىت يكون مقبول تعامله ل

  عارضت أنت فيها ما ظهر يل يف ثغره 

  هو يودع  :السائل 

  نعم  :الشيخ 

  يودع  :السائل 

يعين بتوضيح بسؤال آخر أنت هل ترى يف حدود الصورة اللي صورها وهو املسئول عنها إن كانت  :الشيخ 

  ينار ؟أو خيالية هل تتصور أن البنك استفاد من املئة د,واقعية 

  نعم  :السائل 

  كيف طول بالك شويه أنا تسرعت أنت تتصور أن البنك استفاد من املئة دينار   :الشيخ 

ال أبدا ألن مطلوب البنك أن يصرف الشيك هذا فرييد قيمته من التاجر فورا يدخل من هنا وخيرج من : أبو ليلى 

  هنا 

  وجاهل يف املوضوع فأنت احبث معه  اآلن أنا حبيلك عليه باعتباري مش تاجر وعاجز  :الشيخ 

  شيخي بقول ما استفاد البنك من املال :السائل 

  أي نعم  :الشيخ 

كيف ما استفاد اآلن البنك ملا وصله املئة دينار منك ما سجله يف حساب ذلك الرجل جاوبين ،   :السائل 

  جاوبين سجله أم مل يسجله 

ل شيخك أنا برحيك ؛ أنا بقول إذا كان صاحب احلق تبع املئة أنا جباوبك أنا برحيك ما حدى برحيك مث :الشيخ 

  دينار تبع صاحبنا هذا ،مل حيضر فورا ألخذه يكون استفاد البنك ، وبالعكس ما استفاد اتفقت معي ؟ 

  أي نعم  :السائل 

  كويس الصورة اللي صورها يل آنفا أنه ذاك التاجر بيجي بيأخذ املال هذا بنفس اليوم  :الشيخ 

  ما قال هيك شيخي   :ل السائ

  عفوا امسح يل: أبو ليلى 



  يا أبا هاشم قال أو ما قال أنا هيك فهمت فإذا كان هيك شو رأيك  :الشيخ 

  صحيح  : أبو هاشم 

  اآلن بنشوف قال أو ما قال  :الشيخ 

لوقت احلاضر حاليا يف ا, امسح يل يا شيخ أنا كنت أصرف بالشهر ما يعادل حدود أربعة آالف دينار : أبو ليلى 

ما بصرف من البنك إال ثالث مائة دينار من أصل أربع آالف دينار ؛ طبعا الثالثة آالف سبعمائة حبضر عندي 

بيجو بسلموين الشيك وأنا بسلمهم قيمته ؛ مبارح بتصل يف البنك وبقول يل أنا , التجار ويأخذوا شيكام نقدا 

وظف األول املتفق أنا وإياه يقول مالك يا أبو ليلى ما بتصل فيك على كل شيك وهذا موظف ثاين غري امل

أعطيت املوظف عندي كمشة شيكات ومقصوص التوقيع وال خمتوم وال موضوع . رصيدك تضعضع قلت له ال 

يف احلساب وقلت روح وريه إن رصيدي لآلن ماشي لكن أنا ما بسعي الوصل الفلوس للبنك ؛ كل تاجر بيجي 

نا بصري جتري للشيك فبدل واحد يصل الشيك لعشره ألنه مش معروف التاجر األخراين لعندي أنا بعطيه ألنه أحيا

  . هذا يروح للرصيد تبعه على رقم احلساب يف البنك يلي موجود فيه فسوف اضطر بنفس التاريخ أعطي فلوسه 

دع بامسه الشيك يعين على افرتاض النقطة اللي بقول عنها أبو هاشم حىت التاجر الثاين هذا الذي مو  :السائل 

موصي البنك يوم جييين شيك ضعه يف حسايب ؛ فاحنا هذا الشخص انتهى أمره ملا وضع الفلوس كأن واحد 

  أعطى واحد مئة دينار وذاك اللي رائح يتعامل مع البنك  

  امسح يل عفوا طريقة وضع الشيك: أبو ليلى 

  ... :السائل 

لو وضعت شيك يف مجيع أحناء اململكة نرجع حنكي أنه مثال  ما يف طريقة لوضع الشيكات يف البنك: أبو ليلى 

أنا بعت زبائن بشيكات موجودين هم يف الكرك أنا حبطه حبسايب من بنك لبنك فبيعطيهم مرافق خاص جبمع 

الشيكات اللي يف الكرك موجودة  وحبمل الشيكات معه وبده بروح على الكرك بارسلهم إىل البنك املوجود يف 

أول ما بضعه حبسايب فورا بتسجل يل ؛ لكن نفرتض , رافق اخلصوصي للبنك ؛ أنا بضعه حبسايب الكرك هذا امل

  الطرف الثاين ليس له رصيد يرجع الشيك رجع الشيك بده ينزل لعند حسايب اللي أنا وضعته فيه 

  الثغره واضحة يف القضية األوىل :الشيخ 

  تعاىل إن شاء اهللا بتكون رحبانني بإذن اهللا : أبو ليلى 

كيف بدك ختلص حالك وما يكون لك وال قرش يف البنك يعين كيف بإمكانك أنت جتعل العميل   :الشيخ 

  املادي يعمل لوجه اهللا معك وأنت تستفيد منه بدون مقابل ؛ هذا ما بتصوره أبدا فهمت علي أم ال 



وس نقدا هذا موجود وكثري عند الناس طبعا العميل ملا حيضر لك لوجه اهللا تعاىل وبقول لك أعطيين الفل: أبو ليلى 

  يف كثري 

  البنك البنك  :الشيخ 

  آه البنك ال طبعا ؛ ال ميكن البنك: أبو ليلى 

  يا أخي ال ميكن  :الشيخ 

طيب طريقة الشراء يا شيخ من ناحية اخلصم مخسة باملئة وطريقه احلالل فمثال اشرتينا حنن هذا : أبو ليلى 

, مثنه نقدا صار ثالث دنانري إال مخسة عشر قرشا ألنه يف خصم مخسة باملئة القميص بثالثة دنانري دفعت 

  ودفعت مثنه بعدين يصبح ثالثة دنانري

  قلبها قلبها هي التقسيط بس هو قلبها فخليه باملقلوب هه :الشيخ 

  بدنا الطريق الصحيح على أساس أنا أكون أشرتي وعدا ألنه أنا ما معي نقدي أشرتي  : أبو ليلى 

مش رايح تقدر تشرتي أنت وعدا بثمن النقد لكن تقدر تشرتي وتقدر تبيع وعدا بثمن النقد مفهوم   :شيخ ال

  كالمي

  نعم  : أبو ليلى 

أنت كتاجر ما بتقدر تشرتي من التجار اللي هم ماديون وهم ال حيرمون وال حيللون أو بعضهم على  :الشيخ 

فهؤالء أنت ال تستطيع أن تشرتي منهم تقسيطا بسعر النقد ؛ األقل حيرم وحيلل لكن هو ال يعلم أن هذا حرام 

لكن أنت باستطاعتك أن تبيع التقسيط بسعر النقد ؛ يف هذه احلالة الزم أنت تلتزم البيع بثمن واحد بدون لعب 

سعر واحتيال ؛ ان تفعل كذلك التاجر اللي بلغين عنه أنه تاجر يف الكويت ملا بلغه أن مثن التقسيط احلرام فجعل 

التقسيط بسعر النقد ؛ كان يظلم نصف الزبائن صار اآلن يظلم الزبائن كلهم ، يعين كان يبيع السيارة مثال 

بعشرين ألف دينار كوييت نقدا وعشرين ومخسمائة أو مائتني أو ثالمثائة بالتقسيط ملا بلغه أن الزيادة هذه مقابل 

  المثائة التقسيط حرام فصار يبيع نقدا وتقسيطا بعشرين ألف وث

  يف مانع من هذا :السائل 

  ما جتوز هذه الصورة ؟: احلليب 

  سبحان اهللا ومثلك يسأل هذا السؤال  :الشيخ 

  أسأل عن جد لالستشكال  : احلليب 

  ال واهللا مو الزم تسأل هذا السؤال  :الشيخ 



  طيب شيخ صار السعر واحد يعين نقدا وتقسيطا السعر واحد:  احلليب 

  ألة يا أستاذ تعبدية ؟هي املس :الشيخ 

  طبعا , ال :  احلليب 

  أم معقولة املعىن   :الشيخ 

  طبعا هذه معقولة املعىن : احلليب 

أمل تعقل ما قلت آنفا أنه كان يظلم نصف الزبائن اللي بشرتوا منه بالتقسيط فصار اآلن يظلم الفريق  :الشيخ 

  الثاين اللي بنقدوه نقدا 

، الربح يف البيع إذا مل يكن فيه كما هو معروف إذا ما كان فيه احتكار واستغالل  أستاذي عملية البيع: احلليب 

  أو كذا فجائز له أن يرفع السعر 

  مش األعمال بالنيات :الشيخ 

  طبعا : احلليب 

  ليش رفع السعر ؟  :الشيخ 

  وجه احلرمة يف هذا االحتيال : احلليب 

  ملاذا رفع السعر ؟ شو حنن بنحكي  :الشيخ 

  إذا هذا الوجه هو االحتيال مش األصل املساواة يف الثمن : يب احلل

  .يا أخي عم حنكي بلسان عريب مبني كان يظلم نصف الزبائن صار يظلم اجلميع اآلن  :الشيخ 

  نعم نعم : احلليب 

  مبني :الشيخ 

   ...إذا الوجه يف هذا االحتيال عملية احليل اليت : احلليب 

  يت هذا منتشر يف الكو  :السائل 

  إياك أن تشرتي بسعرين ، شغلت أو وقفت  :الشيخ 

  ال شغلت طبعا : أبو ليلى 

  ...اهللا يعطيك العافية   :الشيخ 

  ....لسة ما خلص لسة ما خلص ،  :الشيخ 

  ...: طالب 



  أقول فنحن نصحنا وأنت تكىن بأيب ليلى :الشيخ 

  طبعا أبو أمحد من بيت أبو ليلى يعين العائلة: أبو ليلى 

أبو أمحد نعم الكنية ، ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد لكن ليس على تلك الطريقة  :خ الشي

الكويتية مبعىن أنت رجل تاجر وأنا مش تاجر نعم أنا تاجر يف األمور املعنوية إن شاء اهللا أنت مثال بصفتك تاجر 

لبضاعة الفالنية ما يكفي عشرة باملئة فتكون مخسة واضع مبدء أن البضاعة الفالنية بكفينا ربح باملئة عشرة مثال وا

عشر باملئة ، والثانية لكثرة رواجها يكفي مثال مخسة باملئة ؛ أو البضاعة عندك واحدة فتضع بنسبة ثابته ، باملئة 

ن عشرة مثال ؛ فأنت تلتزم بالبيع على هذه القاعدة سواء بالنقد أو بالتقسيط مش تعمل كما قلنا إنه ملا أنت اآل

بدك تلتزم نصيحة الشيخ وتبيع بسعر واحد فتجعل القاعدة بالربح بدل عشر باملئة سابقا جتعلها مخسة عشر 

باملئة ألنك كنت تبيع بالتقسيط باملئة مخسة عشر صرت اآلن ما يف بيع بالتقسيط وبيع بالنقد سعرين ال ، سعر 

  واحد فأنت الزم تثبت على الربح األقل وهو ايش ؟

  باملئة عشرة: أبو ليلى 

ملا بدك , باملئة عشرة هذه راحت وهي واضحة ؛ تبقى املشكلة األعقد بالنسبة لك ملا بدك تشرتي  :الشيخ 

تشرتي بدك تتصور واحد مثل حكايتك يريد أن ميشي على الشرع وحريص على ذلك ويف الغالب سوف ال جتده 

فيها شيء ؛ ممكن يف وسط بلدكم تصدر هذه  وإذا كان متشرع ومتدين رايح يقول لك الشيخ الفالين بقول ما

الفتوى ؛ حينئذ كيف ممكن تقنعه ؟ بدك تعمل املستطاع ؛ فإذا عجزت عن إقناع الرجل أن يبيعك بسعر النقد 

  بدك أنت تشرتي بالنقد املوجود عندك كثري أو قليل ومتسح بطنك شويه وتصغره حىت يكون مأكلك أيش حالل 

  يا شيخ البيع عندنا مساترة ممكن نربح ثالثني أو عشرين أو ممكن نربح مخسةبالنسبة للبيع : أبو ليلى 

  ما يفيدك البحث كله   :الشيخ 

  ما يف سعر حمدود مش ممكن يشرتي من عندك صديق لك حىت يفاصلك حىت لو كان صديقك : أبو ليلى 

  يا حبييب أنت تبيع باجلملة أم باملفرق :الشيخ 

  باملفرق: أبو ليلى 

  باملفرق ؛ طيب هذه البضاعة وحده شو بتبيع أنت بالضبط :الشيخ 

  ..  مالبس بناطيل باليز : أبو ليلى 

  يف ورطة ثانية شيخي  :السائل 

  ايش ؟ :الشيخ 



   ...ورطة  بناطيل ثاينة ومش عارف شو  :السائل 

ده سيوله هل وجاءك زبون عرفت انه عن, احفظها اياها ؛ جاءك زبون وعرفت إنه ما عنده سيوله  :الشيخ 

اهللا , طول بالك ؛ شو بتدخل امتحان حىت تعرف شو بنفسي ما بتعرف شو بنفسي , طول بالك  ...تتشاطر 

فال تستعجل جاءك زبونان واحد تعرف  ))تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك (( خاطبه عيسى قال 

ل ما قلت أنت مساومة هل تساوم اللي معه عنده سيوله والثاين تعرف ما عنده سيوله ؛ البيع والشراء شطارة مث

أظن أنت  ...سيوله مثل يلي ما معه سيوله أوال مث يف النهاية تتساهل مع اللي معه سيوله مثل اللي ما معه سيوله 

  معي إذا أنت ما استحضرت السؤال مش رايح تعرف اجلواب ؛ شو هو السؤال 

احد ما معه فلوس هذا بقول بدك تديين وهذا بقول أنا معي لو دخل علينا زبونني واحد معه فلوس وو : أبو ليلى 

  فلوس ؛ بتبيع االثنني نفس الشيء أو بتبيع واحد أقل من الثاين

  ال مش هيك سؤايل ؛ اصرب شويه امسع عندك يف التسجيل  :الشيخ 

  فاصلوا ملا يدخل أوال يلي يريد يشرتي بالتقسيط بكون زبون حمل وزبون احملل معظمهم ما ب: أبو ليلى 

  نادوا عليها بطاله  :الشيخ 

  الواقع اللي صائر معي انا: أبو ليلى 

  يا حبييب جيوز حيضر لعندك واحد ما بتعرفه  :الشيخ 

  مستحيل ما بعطيه مش ممكن أدينه, ما بصري ما ادينه : أبو ليلى 

  كيف ما بداينه اصرب علي شوية بتكتب عليه شو امسه   :الشيخ 

  مش ممكن : أبو ليلى 

  اكتب عليه أو رهن ألنه ما يعرفه :السائل 

  طول بالك يعين ما تتعامل بالدين إال اللي بتعرفه بأي حال من األحوال  :الشيخ 

  نعم بأي حال من األحوال  : أبو ليلى 

  طيب, خليك ماشي بكالمك  :الشيخ 

فلما ابيعه ما يعرف أنه يريد بالنسبة للنقدي طبعا يف منهم من زبائنا بقول تفضل خذ وأحيانا سجل : أبو ليلى 

  نقدي أو تقسيط ما يعرف يف النهاية ملا جيمع األغراض بقول سجلهم هذه حالة واحدة  

  حولت املوضوع , حولت املوضوع  :الشيخ 

  حنن رايح نرجع الطرف اللي يشرتي بالتقسيط  : أبو ليلى 



  لوس جاوب على سؤال الشيخ عارف هذا معه فلوس وذاك ما عنده ف, هو بقول أنت عارف  :السائل 

  أنا ما بفرق بني أي واحد منهم يعين ما انظر أن هذا جائي يشرتي تقسيط وهذا جائي  يشرتي نقدي : أبو ليلى 

طيب اهللا جييبك يا طولة البال أنا أعدت عليك السؤال مرتني قلت لك إن سؤايل شقني أنت مل جتب ال  :الشيخ 

السؤال األول بتماكسهم بتتشاطر عليهم مثل بعض أو دائما تالحظ هذا معه  على الشق األول وال الشق الثاين ؛

  سيوله وهذا ما معه سيوله ؟ 

  ال ما بالحظ : أبو ليلى 

  ما بتالحظ   :الشيخ 

يف النهاية يف اية املطاف والدورة واملساومة إىل آخره ؛ مثل ما قلت يف أثناء الكالم انا : السؤال الثاين :الشيخ 

  جر وال مؤاخذة بالغالب بكون مجباز هكذا بقولوا عندنا بالشام بتقولوا هذه الكلمة أن التا

  ال ما بنقوهلا  :السائل 

يعين يريد أن جيعل الشاري بدوخ من كالمه ويستسلم لطلبه , ما بتقوهلا يعين مكالم يعين متكلم كثريا  :الشيخ 

  صحيح هذا أم ال 

  نعم صحيح: أبو ليلى 

هذا شو امسه عندنا ؟ امسه حلو مجباز هه فهذا جلمبزته بنهي املوضوع مع اللي يريد أن يشرتي هو هكذا  :الشيخ 

ترى بنهيها بنسبة واحدة بني االثنني أم بتم يالحظ أن هذا عنده , أن يشرتي بالنقد أو الذي يشرتي بالتقسيط 

اللي يريد بيعه بالتقسيط أكثر من  سيوله طبعا عرف هذا مسبقا وهذا ما عنده سيوله فبتم جبمبزته متمسك ا مع

  الذي عنده سيوله ، هذا صحيح أم ال ؟ 

  الشك  :السائل 

  أنا ما بشعر بالشيء هذا : أبو ليلى 

  أنت يا صاحبنا بتشعر ذا الشيء أم ال   :الشيخ 

, لبلوزه حبدد له أنا حضرت كذا حادثة بيع بينه وبني زبون جبوز هو يعرفه وجبوز ما بعرفه بسأله كم مثن ا :السائل 

  بصري أخذ وعطى باآلخر بصل لنتيجة فذاك بقول سجل علي

  اهللا جييبك يا طولة البال  :الشيخ 

  يا شيخنا خليك واقعي مهو حبكي لنا يف األخري سجل علينا  :السائل 

  أنا أكون واقعي أم أنت ؟  :الشيخ 



  يضحك اإلخوة   

  له سجل علّي ، بقول سجل علّي باآلخر بعد ما هذاك يفرفط روحه يقول  :السائل 

طيب أنت شو دخلك بالتفاصيل اهللا يهديك ريح حالك أنا بسألك أنت ما بتعرف أنه هو يالحظ  :الشيخ 

الفرق بني سعر النقد وسعر التقسيط ، بتعرف أم ما بتعرف كلمه وغطاها قول ما بعرف ورحيه قول ما يعرف  

  ما بعرف : طالب 

  يضحك الطلبة 

  ايح يلقي حماضرة وهو ما بعرف اجلواب هو ر  :الشيخ 

  هو يف حالة نفسية هو ما يعرف هو أدرى فيها  :السائل 

  املعاملة ألنه هو جالس معه , صحيح لكن املعاملة بتظهر  :الشيخ 

يف نفس موضوع األخ أبو ليلى ، أنا أقول ال شك أنه اللي معه فلوس أكثر حياول يأخذ منه سعر أعلى  :السائل 

عه فلوس أقل بشعر معه وبيأخذ سعر أقل بدليل أنا أشرتيت من عنده طقم أواعي فأعطاين سعر أقل ، اللي م

  ولسة ما أخذ حقه جاري أعطاه سعر أعلى ودفع فورا 

  أعجبك اجلواب مو هيك  :الشيخ 

  يضحك اإلخوة الطلبة

أقل من ذاك الذي نقدك هذا اجلواب يف منطق العلم ال يساوي فلسا اليش؟ ألنك أنت ما أخذت منه  :الشيخ 

نقدا ألنه هو أخذ تقسيطا وإمنا ألنه هو صاحبك صديقك أو ابن بلدك أو أو أي صلة من هذه الصالت اليت 

  حنن مش حبثنا هيك, هلا رعاية خاصة 

  ال حبثنا حبث عام : أبو ليلى 

يء ما يضرك فتضر هذا الرجل اللي اشرتى منك بالتقسيط يعين اآلن أنت بدك تنفع صاحبك بش, آه  :الشيخ 

نفسك وتضره ألنه فتح أمامي سؤال جديد ؛ ممكن تبيع الرجل اللي مو مثل هذا املسكني يلي أمامك وحاول أن 

  خيلصك من مشكله ممكن تبيعه ببيع التقسيط بأقل من النقد ؟ 

  ال طبعا : أبو ليلى 

  شو رأيك ؟  أنت اآلن مره ال حتكي ما شي  :الشيخ 

  ماشي :السائل 

  ليش ما بتبيعه بأقل وهذا املسكني بقول بعته بأقل, بس ما نصرته لصاحبك  : الشيخ



  .بني فضيله له   :السائل 

  مو ألنه صاحبك وصديقك ؟ : لشيخ 

  نعم : أبو ليلى 

   ...هو حاول جيعلها أنه أنت  :الشيخ 

  ممكن أنا ما بدي أربح منه مطلقا  : أبو ليلى 

  بدون مثن ممكن هذا لكن ليس هذا حبثنا  ممكن تعطيه بدون ربح ال بل :الشيخ 

  طبعا حبثنا مفهوم : أبو ليلى 

اية املطاف وهذا جدل يف احلقيقة طال وطال كثريا املهم مثل ما جاء يف سؤال بعضهم ممكن هذا  :الشيخ 

  صاحبك بالذات أنه مىت استفت قلبك وإن أفتاك املفتون مش أنت كنت السائل ؟ 

  نعم :السائل 

, ال تراعي , نصيحيت لك جتعل مثن النقد والتقسيط واحد واحد , ستفت قلبك وإن أفتاك املفتون ا :الشيخ 

إذا كنت تربح باملئة ...اجعل مثن التقسيط واحد بالشرط السابق ما ترفع نسبة الربح ملا أنت رابح تلتزم النقد 

  عشرة مثال ببضاعتك األلبسة اليت ذكرا حاشا البنطلون 

  يضحك الطلبة 

النصيحة الثانية ال تساوم خليك , هذه النصيحة األوىل , فإذا كنت تربح باملئة عشرة خليك باملئة عشرة  :الشيخ 

تعرف وتشهر يف حملك أن أبا أمحد سعره واحد أوال وسعر النقد والتقسيط عنده واحد ثانيا ؛ وثالثا وأخريا سعره 

  كوشوف كيف ربك رايح يبارك لك يف جتارت, أقل األسعار 

  .ضع إعالن وعدم اإلحراج السعر حمدود  :السائل 

  ى عن التخنصر يف الصالة  :السائل 

  التخصر التخصر  :السائل 

  هذه نقطة سيدي  :الشيخ 

  يضحك اإلخوة الطلبة  

  .. الذي يضع يده على اخلاصرة يف الصالة هل تبطل صالته إذا كان  متعمدا  :السائل 

  شو نص احلديث ؟  :الشيخ 

  ى عن التخصر يف الصالة  :ئل السا



لو كان احلديث ى عن الصالة متخصرا بتكون الصالة باطلة ؛ أما واحلديث ى عن االختصار أو  :الشيخ 

  التخصر يف الصالة فال يدل على بطالن الصالة من أصلها وإمنا يدل على حترمي التخصر يف الصالة مفهوم 

  أي نعم مثلها يا أستاذ :السائل 

  ال خلي مثلها بعد : الشيخ

يف نفس املثال يا أستاذ أظن مرة مسعت منك وقرأا البن رجب يف جامع العلوم واحلكم يذكر أنه إذا  : احلليب 

كان النهي خاصا بالصالة وجائزا يف خارج الصالة وفعله املصلي يف داخلها تبطل الصالة به ؛ أما إذا كان النهي 

اآلن هذا السؤال وهو التخصر فالتخصر خارج الصالة , ال يبطل الصالة  عاما يف خارج الصالة وداخلها فهذا

أمر جائز واآلن طاملا أن النهي خاص بالصالة أال نأخذ من هذا القول ببطالن هذه الصالة على هذا القول 

  .. بغض النظر عن صحته أو 

  ال إذا صح قول ابن رجب فيدل على أن التخصر مبطل للصالة  , نعم  :الشيخ 

  .أي نعم  : حلليب ا

يدل على أن التخصر مبطل للصالة بس اللي أنا بذكره بالنسبة للتفصيل هو الذي ذكرته آنفا يعين إذا  :الشيخ 

ى عن فعل الشيء يف الصالة فهو يعين أن هذا الفعل هو املقصود بالذات النهي عنه ؛ أما إذا ى عن الصالة 

  .البطالن  لوجود الشيء الفالين فهو الذي يدل على 

  ما ادري األخ سليم : احلليب 

يا شيخ يف حتذير الساجد بنص الذي ذكره األخ علي وهو إذا كان النهي خمصوصا بالعبادة فهو يبطلها : سليم 

  ذه الصيغة موجود يف جامع العوم واحلكم البن رجب, أما إذا كان النهي ليس بالعبادة فال يبطلها 

  ...واهللا بدها مراجعة  :الشيخ 

  يف حتذير الساجد وأنت أقريتها يف أكثر من مرة يف الدروس : سليم 

  .ممكن يكون هذا  :الشيخ 

  )الطالبالسائلعلى عاتقيه شيء 

  هذا الذي أقوله يصلح مثال ملا قلته ي أن يصلي هذا معناه أن الصالة باطلة :الشيخ 

  تبطل الصالة   :السائل 

  أي نعم  :الشيخ 

  صلى وعلى عاتقه شباح يعين شيال يا شيخ طيب واحد : احلليب 



  يعين املقصود شيء يسرت وسرت الرجل بالوقوف بني يدي الصالة :الشيخ 

  حديث بدنا نسجل بيان حرمة بيع التقسيط على النحو املعروف اليوم بزيادة البيع :السائل 

  .بالنسبة للبنك اإلسالمي يا شيخنا لو تتكرم رؤوس أقالم  :السائل 

  زواج املسلم من نصرانية يف كنيسة هل هذا الزواج صحيح   :السائل 

  الزواج صحيح لكن ما أظن تقصد الكنيسة بالذات فصل  :الشيخ 

يف شاب جار لنا ذهب للدراسة يف اخلارج تزوج من فتاة أجنبية وعاد هنا لتسجيل الولد بعد مخس  :السائل 

ال توجد شهادة ميالد مع األب ألنه الولد غري مسجل سنوات من عمره وسجله يف الروضة فطلبوا شهادة ميالد و 

باسم أبيه فلما سئل قال إن هذه املرأة تزوجتها بالكنيسة على طريقة النصارى وهي اآلن حامل فبحاول أن جيد 

حنن  :الشيخ خمرج لتسجيل أوالده ويسأل اوال هل يتوجب علي أن أعلن الزواج من جديد أم ماذا أعمل  

ي كنت أرمي إليه وما أظن سؤالك املقصود فيه الكنيسة ؛ هل أنت تعين أن السؤال وقع يف واحلقيقة هذا الذ

الكنيسة كمكان يشرك فيه باهللا عزوجل ما أظن هذا الذي تعنيه ؛ أم تعين أن هذا العقد ليس شرعيا ألنه ممكن 

 أنه وقع يف الكنيسة وميكن تزوجها وليس هناك شهود من املسلمني فهل أنت تعين, تزوجها رغم أبيها مثال 

  ومكان يشرك فيه باهللا عزوجل أم تعين الناحية الثانية اليت أشرت إليها ؟

  أنه هو باعرتافه أنه مت تكليله يف الكنيسة داخل الكنيسة , أنا أعين صار اجلهتني  :السائل 

  الشارع هذا ليس عقدا شرعيا ال لوقوعه يف الكنيسة بل لعدم وجود الشروط اليت أثبتها :الشيخ 

  مل يكن معه أي شاهد مسلم :السائل 

  هذا ليس نكاحا اسالميا فسواء وقع هذا داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة  :الشيخ 

  هل الولد يرثه  :السائل 

  ال ليس ابنه  :الشيخ 

  فماذا يتوجب عليه اآلن زواج جديد ؟ :السائل 

ا فعل وكذلك هي تتوب مما فعلت ويتزوجها عند طبعا إذا كان يريد أن يتزوجها فعليه أن يتوب مم :الشيخ 

  القاضي الشرعي ويتسجل

  . واألطفال واألوالد  :السائل 

  مثل أطفال الزنا  :الشيخ 

  هل اجلهل له دخل يف مثل هذه املسائل ؟  :السائل 



  .ال   :الشيخ 

  هل هو ضعيف ؟ )ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ( حديث  :السائل 

  .ضعيف   :شيخ ال

البنك اإلسالمي عوام الناس عندهم فكره أنه بنك إسالمي فعال وجيوز التعامل معه بكل الصور نرجوا  :السائل 

  .التكرم ببيان حال البنك اإلسالمي  

  يف  حبوث ؟... :الشيخ 

ونتعرف عليهم يوجد أقارب لنا افرتقنا بسبب اهلجرة بنحاول يف مثل هذه املناسبة أن نلتقي معهم  :السائل 

وتزداد احملبة والصلة ففي ناحيتني ناحية املوعظة وهكذا عادات الناس اليوم يف العزاء فالواحد يذهب إىل هذا 

البيت  وجيلس معهم بنية دعوم وبنية تأليف قلوم من أجل مجع الكلمة ففي هذه النية هل يسوغ له شرعا 

  الذهاب واجللوس واالجتماع معهم ؟ 

  ية هذه طيبة لكن حينما جيلس يف مأمتهم هل يكون صامتا الن :الشيخ 

  يتكلم , ال  :السائل 

  يتكلم :الشيخ 

  يعين درس وجواب ويتكلم وينكر املنكر ويتكلم عن أحكام اجلنائز وبدع اجلنائز :السائل 

  .إذا كلمة ال ليس هلا حمل من اإلعراب اجلواب بلى وليس ال  :الشيخ 

  مع بتكلم :السائل 

  هل أنت عقلت عنه شو بيعتني يف بيعه عنده ؟, بتكلم  : الشيخ

  .أنا السؤال مش عاقلة بشكل كامل  :السائل 

  شو فهمت منه  ...أنا ما مين :الشيخ 

  فهمت منه أن بيع التقسيط حرام  :السائل 

إسالمي وإىل بيع التقسيط قد يكون حرام من جانب أنه يف استغالل حاجة احملتاج وهذا غري بيع , ال  :الشيخ 

وهو اهللا يهديه ويهدينا  )من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا ( آخره ؛ لكن بقول إنه جاب حديث 

حفظ الشيء السليب يف املوضوع أنه ما فسره مثل ما حنن نسمعه منك ؛ طيب بأيش فسره ؟ فنحن اآلن نطلب 

  املدد منك 

  .يعطيههذا طلب جائز فاقد الشيء ال : على احلليب 



  يضحك الطلبة 

  الواحد يف اجلمعة أحيانا تنتابه بعض النعسات والغفالت : علي احلليب 

  يضحك الطلبة 

  شيخنا بالنسبة لوقت العصر بالذات :السائل 

قبل قبل بدنا ننهي املوضوع اليمني واليسار أنا سألت قبل الدخول يف تفاصيل املسألة يف حتديد معىن  :الشيخ 

دخل الداخل ومعه السقيا , ا اآلن احللقة هذه ؛ فدخل الداخل وعن ميينه األستاذ حممود شايف اليمني إنه عندن

من عند األستاذ حممود حبيث األستاذ حممود بصري عن ميني الساقي فحصل حنن خمتلفون أنه يبدأ من األستاذ , 

  حممود وهكذا أم من عند األخ ال أدري شو امسه وهكذا 

  مخيس  :السائل 

  مخيس من أين يبدأ ؟ بالش إذا قل حممود اومخيس : الشيخ

  أحيانا يكون هكذا وأحيانا يكون هكذا  :السائل 

يا حبييب ال تقول إذا أنا بقول دخل الساقي من هنا اذا كان هيك بدخل هيك خبرج شايف األخ هناك  :الشيخ 

  اللي بيده بطيخ 

  ايوى :السائل 

  دأ من أين ؟ دخل من هنا على ميينه حممود يب :الشيخ 

  من عند األستاذ حممود  :السائل 

  إذا انتهينا من أي إشكال يف أحد يريد حبث يف هذا املوضوع  :الشيخ 

  ال  :السائل 

  باليمني واليسار ؟يف بعض األفاضل يرى أن ميني الساقي من عند مخيس   :الشيخ 

  ألنه بدأ من عندك  :السائل 

حدد اليمني منشان نقول بدء من عندي واال ما بدأ ما عندي ؛  طول بالك شوي أنا ليس قلت لك :الشيخ 

  ألنه إذا بدء من عندي وين ميينه ؟ طيب فإذا مبشي عن ميينه 

  مبشي هيك  :السائل 

  لعاد مبشي عن يساره   :الشيخ 

  هذه املشكلة :الشيخ 



  ميني الساقي :السائل 

ألستاذ حممود عارفه األستاذ حممود هذا اللي مايل طولوا بالكم شويه حنن افرتضنا أنه دخل من عند ا :الشيخ 

  على جنب

  أيوه أيوه  :السائل 

األستاذ هنا عرفه قلنا له من أين يبدأ قال من عند األستاذ حممود يف مقابله اآلن األخ مخيس قل أنت  :الشيخ 

  الساقي من أين يبدأ من عند حممود أم من عند مخيس ؟ 

  عند حممود   أنا كنت فاهم يبدأ من :السائل 

  .وال تزال وبارك اهللا لك فيما فهمت ؛ ههه وبقول انتهى األمر  :الشيخ 
  


